JEGYZŐKÖNYV
Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. november 5-i üléséről
Jelen vannak: 1./ Tóth Ferencné
polgármester
2./ dr. Berecz Botond alpolgármester
3./ Csókás Zsolt
képviselő
4./ Kárpáti Hajnalka képviselő
5./ dr. Milvius Lóránt képviselő
6./ Nagy Imréné
képviselő
7./ Sigmond Péter
képviselő
8./ Ujszászi Józsefné képviselő
Meghívottként van jelen:
1./ dr. Kiss Tamás
2./ Szolga Péter
3./ Becsei Sándorné
4./ Lovas Csaba

jegyző
Sárvíz Nonprofit Kft.
szoc. és gyámügyi előadó
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője

NAPIREND ELŐTT
A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 9+1 fő
képviselői létszámból 8 fő jelen van.
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására azzal, hogy az
egészségház építésére vonatkozó ajánlattételi felhívás elfogadását vegye a képviselő-testület
első napirendként, utána változatlan marad, egy kiegészítéssel, hogy vegye fel napirendként a
tűzoltó gépjármű önerő biztosítására vonatkozó döntést. A képviselő-testület a napirendi rend
módosítását 8 igen szavazattal elfogadta, határozathozatal nélkül.
Ezt követően a ismerteti az előző zárt ülésen hozott határozatokat a polgármester asszony.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Egészségház építésére vonatkozó ajánlattételi felhívás elfogadása
(Megérkezett Zsebeházy Róbert képviselő, így a képviselő-testület létszáma 9 fő.)
Tóth Ferencné polgármester: Az egészségház építésére vonatkozó ajánlattéli felhívás
elfogadása mellett a Közbeszerzési Szabályzatunk értelmében 5 tagú közbeszerzési bíráló
bizottságot választ.
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja az ajánlattételi felhívás elfogadását.
Szolga Péter Sárvíz Nonprofit Kft. ügyvezetője: Ismertette a közbeszerzési felhívást, melyből
kiemelt néhány fontos kitételt. Elmondja, hogy a kiviteli terv elkészíttetése is az ajánlattevő
kötelezettsége. Felhívja a figyelmet a szerződést biztosító mellékkötelezettségekre, a
gazdasági és pénzügyi alkalmasságra, a műszaki, illetve szakmai alkalmasságra, a bírálati
szempontokra. Röviden, a dokumentáció tartalmazza a részletes feltételeket.
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Tóth Ferencné polgármester: Megemlíti a helyi vállalkozók lehetőségeit, a hiánypótlást,
valamint a szerződéskötés idejét.
Nagy Imréné képviselő: A kikötéseknél a gépekre vonatkozóan a bérelt gépeket is
elfogadjuk?
Tóth Ferencné polgármester: Az esélyegyenlőséget biztosítani kell. Igen bérelni is lehet
gépeket, nem kell, hogy mindegyik saját tulajdonú legyen.
Zsebeházy Róbert képviselő: A vállalkozónak mindent előre kell biztosítani, ezáltal a helyi
vállalkozók ki vannak zárva.
Szolga Péter: A pályázat nem teszi lehetővé, hogy előre fizessünk. Tőkeerős vállalkozókat
kell keresni. Lehetőség van arra, hogy több vállalkozó áll össze, konzorciumot hoz létre.
Csókás Zsolt képviselő: Konzorcium esetén ki a felelős a garancia tekintetében.
Szolga Péter: A konzorcium vezetője.
Nagy Imréné képviselő: A meghirdetés módja a helyi vállalkozók részére elérhető legyen.
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester felteszi szavazásra az
egészségház építésére vonatkozó ajánlattételi felhívást, melye a képviselő-testület 9 igen
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
141/2009.(11.05.)Kth. számú
határozata
egészségház építésére vonatkozó ajánlattételi
felhívás elfogadásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta az egészségház
építésére vonatkozó ajánlattételi felhívást.
2./ Jelentés a két ülés közötti tevékenységről
Tóth Ferencné polgármester: Kiegészítésként elmondja, hogy a vízmű védőterület
rendezésével kapcsolatban két kisajátítási eljárást kell kezdeményezni, akivel nem tudtunk ez
idáig megegyezni, illetne a hollétét nem tudjuk.
Csókás Zsolt képviselő: A parkolási rendeletben a Vajda János u. 20. házszám előtti területet
jelöltük ki parkolónak azzal, hogy a Tűzoltószertár elől kitiltjuk az autókat.
Tóth Ferencné polgármester: Folyamatos gondjaink vannak az árusokkal. A Tűzoltószertár
előtti parkolóval kapcsolatban a vállalkozó bemutatta az engedélyét, hogy 25 gépjármű
parkolásával kapta meg a működési engedélyt.
Kárpáti Hajnalka képviselő: A Felcsút Község Önkormányzatával mit sikerült elintézni az
építéshatósági feladatellátás finanszírozásával kapcsolatban? A Rákóczi u. 5. szám alatti
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eladásra szánt inatlanon mennyi jelzálog teher van? A művészeti iskola dolgozói nem kapnak
semmi plussz jövedelmet, túlóra díjat nem kapnak, csak az alapbérüket kapják.
Tóth Ferencné polgármester: Felcsút Község Képviselő-testülte nem hozta meg döntését az
építéshatósági feladatellátás finanszírozása ügyében. El kell döntenünk, hogy fenn kívánjuk-e
tartani ezt a feladatot. November 30-ig a végleges választ meg kell hozni.
A Rákóczi u. 5. szám alatti ingatlanra elkészült társasházi alapító okirat. 10 mFt jelzálog hitel
van az ingatlanon, mely összeget 1 év alatt kell törleszteni, havi 833 eFt összeggel. Már két
havi összeget kifizettünk. A művészeti oktatásnál nem a túlóra díjról van szó, hanem az
adható juttatásokról, mint pl. ebédjegy, kafeteria.
Zsebeházy Róbert képviselő: Elhangzott a társulási ülésen, hogy szüneteltessük a művészeti
oktatás zene és képzőművészeti szakát. Nem kell elhamarkodni a döntést, meg kell várni a
végső számokat.
Tóth Ferencné polgármester: A térítési díjakat is lehet emelni.
Megkérdezi a Faluszépítő- és védő Egyesület elnökétől, hogy a népszavazással kapcsolatban a
Főügyészségtől kapott-e választ.
(Megérkezett Nagy István képviselő, így a képviselő-testület létszáma 10 fő.)
Ádám Zsuzsanna Faluszépítő- és védő Egyesület elnöke: A Főügyészségtől nem kaptunk
választ. Amint azt az előző testületi ülésen is elmondtuk, fellebbezést nyújtottunk be a
testületi döntés ellen a népszavazással kapcsolatban, ugyanis az Ötv. szerint ki kellett volna
írni a népszavazást. A Bicskei Bíróság legújabb végzését a mai napon vettem át személyesen,
mely végzésben az áll, hogy a Fűügyészséghez történő áttételt mellőzi és elrendeli a
kötelezően kiírandó népszavazás kiírását. A törvény előírja, hogy kellő aláírás után kötelező
kiírni a népszavazást. Egy község jegyzőjétől elvárható, hogy jogszabályszerűen járjon el. A
képviselő-testület rá hagyatkozott. Minden képviselőnek szeretné felhívni a figyelmét, hogy
érdemes elgondolkodni, úgymond minden bírósági ügy az ellenérdekű fél igazával végződött.
A képviselő-testület tagjai vakon megbíznak a vezetésben, de ha ideje engedi legyen
körültekintőbb, nézzen utána dolgoknak, csak úgy hozza meg döntését a képviselő-testület.
Tóth Ferencné polgármester: Kéri az egyesületet, ha információ jut a birtokába hozza be a
hivatalba, beszéljük meg, nem a Bíróságon kell érdeklődni.
Ádám Zsuzsanna Faluszépítő- és védő Egyesület elnöke: Elmondja, hogy kénytelenek minden
esetben bírósághoz fordulni, mivel a hivatalban nem kapnak semmire választ, pl.
szerződésekbe betekintés, népszavazás. Sajnos szakmai hibákkal járatják le a települést. A
Gárdonyi Rendőrkapitánysághoz áttett Ügyészségi vizsgálatot az Ügyészség kezdeményezte.
Szabó Éva váli lakos: Két éve számtalan hibát követett el a képviselő-testület. Nagyon
sokszor fordultunk állampolgári jogunkkal élve a hivatalhoz, ahol mindig elutasítást kaptunk,
de a Bíróság mindig nekünk adott igazat, pl. vagyonnyilatkozatokba, szerződésekbe
betekintés. Elmondja, hogy az Ügyészségen nem tettek feljelentést.
Tóth Ferencné polgármester: Senkinek nincs szándékában törvénysértően dolgozni. Az
hibázik, aki dolgozik. Felolvassa szó szerint a Gárdonyi Rendőrkapitányság levelét.
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Szabó Éva váli lakos: Írtunk levelet az Ügyészségnek, de feljelentést tettünk. Az Ügyészség
indított vizsgálatot a mi általunk leírtak alapján. Kérünk helyreigazítást a Gárdonyi
Rendőrkapitányságtól. A képviselő-testületé nem a polgármesteré, hanem a településé.
dr. Berecz Botond alpolgármester: Tisztázni kell, hogy ki kezdeményezte az ügyet. Azt kell
bizonyítani, hogy feljelentés érkezett, vagy nem.
Csókás Zsolt képviselő: A népszavazási dolog nagyon fontos kérdés. Elkövettem azt a hibát,
amikor meghoztuk a döntést, hogy nem jártam körül a dolgot, egyetlen egy sor maradt ki az
esetén köteles kiírni a népszavazást az
előterjesztésből, hogy megfelelő aláírás
Önkormányzatnak.
Zsebeházy Róbert képviselő: A VADEX által megrendelt útjavítást említette és a földterület
megvásárlásának lehetőségét, melyen a Vajda Napi rendezvényt került lebonyolításra.
Tóth Ferencné polgármester: A VADEX a Kisföldtől az erdőig, és a kapun belül is
megcsináltatta az utat. Az önkormányzattól 50 %-os támogatást kér, melyet nem tudunk
biztosítani. Felvettem az erdő mellett lakókkal a kapcsolatot, hogy mennyivel tudnának az
útjavításhoz hozzájárulni. A földterületet sajnos nem tudja az önkormányzat megvásárolni.
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el a két ülés közötti tevékenységről szóló
beszámolóval kapcsolatban, így felteszi szavazásra a polgármester, melyet a képviselő-testület
10 igen szavazattal elfogadott , határozathozatal nélkül.
3./ Beszámoló a gyámügyi igazgatás helyzetéről
Nagy Imréné képviselő: A Szociális, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
A képviselő-testület vita nélkül 10 igen szavazattal elfogadta a gyámügyi igazgatás
helyzetéről készült beszámolót, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál község Önkormányzat Képviselő-testülete
142/2009.(11.05.)Kth. számú
határozata
a gyámügyi igazgatás helyzetéről szóló beszámoló
elfogadásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megvitatta és elfogadta a gyámügyi igazgatás
helyzetéről szóló beszámolót.
4./ Beszámoló a háziorvosi szolgálat tevékenységéről
Tóth Ferencné polgármester: Megemlíti a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati
Társulástól kapott eszközöket, melyek átadásra kerültek a háziorvosoknak, valamint a labor
tevékenységet.
dr. Milvius Lóránt képviselő: A labor működés kényelmi szempontból igen jó, de elmondja,
hogy teljesen biztonságos, mert a székesfehérvári labor végzi a vizsgálatot. Az ügyeleti
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eszköztár bővítése zömében életmentő eszköz, de jó szolgálatot tehet (szerencsére nem
„sűrűn” kell használni).
Kárpáti Hajnalka képviselő: A HlNl vírusról kérdezi a háziorvost, az óvodás és iskolás korú
gyermekek tekintetében.
dr. Milvius Lóránt képviselő: A gyermek tekintetében az ÁNTSZ kéri az intézményeket, hogy
szervezzék meg és a szülőktől kérjenek be nyilatkozatot, hogy kérik-e gyermek részére a
vakcinát.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta a háziorvosi szolgálat tevékenységéről
szóló beszámolót, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
143/2009.(11.05.)Kth. számú
határozata
a háziorvosi szolgálat tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megvitatta és elfogadta a háziorvosi szolgálat
tevékenységéről szóló beszámolót.
5./ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat és Szakmai
Program, valamint Alapító Okirat elfogadása
Tóth Ferencné polgármester: A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ezen formában
történő működetésével újabb kiegészítő állami normatívához tudunk hozzájutni. A működési
engedély kiadásához van szükség az SZMSZ-re és a Szakmai Programra.
Lovas Csaba Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője: A Módszertani Központban
elvi beleegyezésüket adták az előterjesztésre, minden szempontból megfelelő.
Nagy Imréné képviselő: A Szociális, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
Kárpáti Hajnalka képviselő: Hogyan fog működni a továbbiakban a szolgálat, a munkakörök
hogyan kerülnek kiosztásra?
Tóth Ferencné polgármester: Jogfolytonossággal fog működni továbbra a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat. Nem változik semmi.
A képviselő-testület vita nélkül 10 igen szavazattal elfogadta a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat Alapító Okiratát, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
144/2009.(11.05)Kth. számú
határozat
és
Családsegítő Gyermekjóléti Szolgálat
Alapító Okiratának elfogadásáról
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Alapító Okiratát elfogadta.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Szervezeti és Működési Szabályzatát, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
145/2009.(11.05.)Kth. számú
határozata
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadta a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Szakmai Programját, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
146/2009.(11.05.)Kth. számú
határozata
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Szakmai Programjának elfogadásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadta a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat Szakmai Programját.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
(Nagy István távozott az ülésről, így a képviselő-testület létszáma 9 fő.)
6./ TTI-Eurovia Kft. ajánlata
(Csókás Zsolt képviselő elhagyta az üléstermet, így nem szavazott, a képviselő-testület
létszáma 8 fő)
Tóth Ferencné polgármester: Az Ürményi Kastély területére vonatkozó Településrendezési
Terv módosítására vonatkozó ajánlatról van szó. A már elfogadott rendezési terv sem jól
tartalmazza az Ürményi Kastély körüli terület megosztást.
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A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság nem javasolja az ajánlat elfogadását.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal elutasítja a TTI-Eurovia Kft. által küldött vállalkozási
szerződést az Ürményi Kastély területére vonatkozó Településrendezési Terv módosítására
vonatkozóan, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
147/2009.(11.05.)Kth. számú
határozata
az Ürményi Kastély területére vonatkozó
Településrendezési Terv módosítás elutasításáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elutasítja a TTI-Eurovia Kft. ajánlatát az Ürményi
Kastély területére vonatkozó Településrendezési
Terv módosítására vonatkozóan.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
(Csókás Zsolt visszajött az ülést, így a képviselő-testület létszáma 9 fő.)
7./ 2009. évi éves beszámolóra könyvvizsgálói ajánlat elfogadása
Tóth Ferencné polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az ajánlatot
javasolja elfogadni a képviselő-testületnek.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a RADAR Könyvvizsgálói Kft. ajánlatát a
2009. évi éves beszámolóra vonatkozóan, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
148/2009.(11.05.)Kth. számú
határozata
RADAR Könyvvizsgálói Kft. ajánlat elfogadása
a 2009. évi éves beszámolóra
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadta ajánlatát és megbízza a RADAR
Könyvvizsgálói Kft.-t /8000. Székesfehérvár,
József A.u. 21. III/7./ az önkormányzat
2009. évi éves beszámolójának
könyvvizsgálatával 300.000.Ft+ÁFA összegért.
Felelős: polgármester
Határidő: 2010. április 30.
8./ Tervezési szerződés a szélerőművel kapcsolatos rendezési terv módosításáról
Tóth Ferencné polgármester: A szélerőmű-park kialakítása miatt szükséges a
településrendezési terv módosítása, amely egy háromoldalú megállapodás. Az önkormányzat
a megrendelő, a szélerőmű-park projekt a költségviselő, és a TTI-Eurovia Kft. a tervező.

7

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a tervezési szerződés elfogadását.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a Tervezési Szerződés a Településrendezési
Terv módosítására vonatkozóan a szélerőmű-park projekt kapcsán, melyről az alábbi
határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
149/2009.(11.05.)Kth. számú
határozata
Tervezési Szerződés elfogadásáról a Településrendezési Terv módosítására vonatkozóan a
szélerőmű-park projekt kapcsán
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadta a Tervezési Szerződést a Településrendezési Terv módosítására vonatkozóan a
szélerőmű-park projektre vonatkozóan.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Ádám Zsuzsanna a Váli Faluszépítő- és védő Egyesület elnöke: Megkérdezi, hogy a rendezési
terv további módosítása csak ez után fog történni? Kéri kihangsúlyozni, hogy nem a
Faluszépítő- és védő Egyesület miatt nincs még mindig elfogadva a Településrendezési Terv.
Tóth Ferencné polgármester: A Településrendezési Terv a szakhatóságok nyilatkozatai után
kerül majd elfogadásra.
9./ Lakások és helyiségek bérleti díjának módosítása az ÁFA törvény értelmében
Tóth Ferencné polgármester: Mivel az Önkormányzat bejelentkezett az ÁFA-körbe ezáltal a
lakbéreket ÁFÁ-val kell számlázni. A rendeletünkben a lakbér mértéke nem ÁFÁ-s összeg,
ezért módosítani szükséges a rendeletet.
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata, hogy a rendeletben foglalt lakbér
mértékét ne emeljük, a lakbér összege tartalmazza az ÁFÁ-t.
A képviselő-testület elfogadta a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslatát, mely
szerint a lakbér összege az ÁFÁ-t tartalmazza a rendeletben foglalt összegekkel. A képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
/2009.(11.05.)Ktr. számú
rendelete
az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati
lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről szóló
14/2005.(10.27)Ktr. számú rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.)
10./ 2010. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
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Tóth Ferencné polgármester: A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás keretei
között kerül elvégzésre a belső ellenőrzés, kistérségi normatívából, melyre javaslatot kell
tenni az Önkormányzatoknak.
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja elfogadásra a Belső Ellenőrzési Tervet.
Nagy Imréné képviselő: Az iskolánál a túlóra ellenőrzés megtörtént az elmúlt évben, nem
lehetne mást javasolni.
Tóth Ferencné polgármester: Az elmúlt évben a MÁK ellenőrizte a túlórát, nem a belső
ellenőrök.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a 2010. évre vonatkozó belső ellenőrzési
tervet, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
150/2009.(11.05.)Kth. számú
határozata
a 2010. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadta a 2010. évi belső ellenőrzési tervet.
Felelős: jegyző
Határidő. azonnal
11./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázaton résztvevők támogatásáról döntés
Tóth Ferencné polgármester: 9 fő felsőoktatásban részesülő adta be pályázatát ösztöndíjra. A
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a pályázók támogatását havi 2.500.-Ft
összeggel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázaton résztvevő 9 fő támogatását, melyről az alábbi határozatot
hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
151/2009.(11.05.)Kth. számú
határozata
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázaton
résztvevők támogatásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
támogatja a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázaton résztvevő 9 főt
10 hónapon keresztül 2.500.-Ft-tal, mely
összeget a költségvetésében biztosít.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
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12./ Településőrök foglalkoztatása
Tóth Ferencné polgármester: A Rendőrkapitány Úr támogatja a kezdeményezést. Az
önkormányzat 2 fő foglalkoztatására adhat be pályázatot. Ezzel a feladattal a külterületi
ingatlan tulajdonosoknak tudunk szolgáltatást nyújtani. A támogatás formája két részből áll,
egyszeri 80 eFt dologi jellegű költségek, és 71.500.-Ft-ot munkabérre. Két formában tudjuk
foglalkoztatni a településőrt községünkben, az egyik az „út a munkába program” kapcsán, a
másik szociális ellátáson kívül bárki jelentkezhet. Javaslom a képviselő-testületnek adjuk be a
pályázatot 2 fő.
A képviselő-testület a 9 igen szavazattal támogatja a településőrök foglalkoztatását. Két fő
foglalkoztatására adja be a pályázatot. A képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
152/2009.(11.05.)Kth. számú
határozat
településőrök foglalkoztatására pályázat
benyújtás
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
pályázatot nyújt be 2 fő településőr foglalkoztatására
az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Rendészeti
Felügyeleti és Tervezési Főosztályára.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
13./ Honvédelmi igazgatási feladatok ellátására vonatkozó társulási megállapodás módosítása
Tóth Ferencné polgármester: A vonatkozó jogszabályok változása teszi indokolttá a Társulási
Megállapodás módosítását, illetve kiegészítését.
A képviselő-testület vita nélkül 9 igen szavazattal elfogadta az előterjesztés szerinti határozati
javaslatot, melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
153/2009.(11.05.)Kth. számú
határozata
az egységes honvédelmi helyi igazgatási feladatok
ellátására vonatkozó Társulási Megállapodás
módosításáról
A határozat teljes szövege a jegyzőkönyv
melléklete.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
14./ A Völgy Vidék Közösséggel Irodabérleti Szerződéskötés elfogadása
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Tóth Ferencné polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést javasolja módosítani az alábbiak szerint: A bérleti szerződés 2009. november 1től 2013. december 31. időtartamra szól. A bérleti szerződés 9. pontjában szereplő lelépési díj
fizetési kötelezettség bármelyik félre vonatkozik.
A képviselő-testület a javasolt módosításokkal elfogadta az Irodabérleti Szerződést a Völgy
Vidék Közösséggel, melyről 8 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
154/2009.(11.05.)Kth. számú
határozata
a Völgy Vidék Közösséggel kötendő Irodabérleti
Szerződés elfogadásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Völgy Vidék Közösséggel Irodabérleti
Szerződést köt 2009. november 1. és
2013. december 31. közötti időszakra a
Vál, Vajda János u. 36. szám
alatt lévő ingatlan emeleti lakására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
15./ Egyebek
- Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása
A képviselő-testület vita nélkül 9 igen szavazattal elfogadta az előterjesztés szerinti határozati
javaslatot, melyről az alábbi határozatot alkotta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
155/2009.(11.05.)Kth. számú
határozata
a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodás módosításáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a „Vértes Többcélú Kistérségi
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás
módosítására” vonatkozó előterjesztést, melyben
foglaltakkal egyetértve az alábbi döntést hozza:
l./ Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a „települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásairól” szóló 2004. évi CVII. tv. l. §. (9) bekezdés
a) pontjában foglaltak alapján a Vértes Többcélú
Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodása 14. számú módosítását jóváhagyja.
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2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy az egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást kézjegyével
lássa el.
3./ Egyben kéri polgármesterét, hogy a döntésről szóló
határozat kivonatot szíveskedjék megküldeni a Vértes
TKÖT Munkaszervezet részére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
16./ Tűzoltó gépjárműfecskendő finanszírozása
Tóth Ferencné polgármester: Megérkezett az értesítés, hogy a tűzoltó gépjárműfecskendőre
benyújtott igényünk pozitív elbírálást nyert, így november 30-ig kell befizetni a 9.6 millió Ftot, a 10 % önrészt. A képviselő-testület korábban döntött, hogy az önerőt biztosítja. Arról kell,
most dönteni, hogy az önkormányzat, vagy a tűzoltóság vegye fel a hitelt az önrész
biztosításához. Több pénzintézetnél érdeklődtünk, kértünk ajánlatot. Véleményem szerint a
legjobb megoldás lenne, ha a tűzoltóság venné fel a hitelt és az önkormányzat készfizető
kezességet vállal. A legjobb ajánlat a Vértes Takarékszövetkezettől érkezett.
Nagy István képviselő: Minden képen meg kell oldani, hogy az autó ide kerüljön. A
képviselő-testület az előzőekben döntött, hogy az önrészt vállalja. Azt is tudomásul kell venni,
hogy az önkormányzat két önként vállalt feladatot lát el, ilyen a művészeti oktatás, és a
tűzoltóság. Mind a két szervezetet támogatni kell. A Tűzoltóság a hitel törlesztő részletét nem
tudja felvállalni. Javasolja, hogy a törlesztő részlet összegével támogassa az önkormányzat a
tűzoltóságot havonta. Az sem vitatható, hogy a tűzoltóság az önkormányzat által tudott talpon
maradni. Mindent felvállalunk, közterületek karbantartását, kegyeleti tárgyak értékesítését,
stb. Hosszabb távú támogatás a tűzoltó szertár bérleti díja, ami tíz évre fix összeg. Nagyon
sok pénzbe fog kerülni a törlesztő részleten felül az autó, a műszaki vizsgák, casco, kötelező
szerviz díjak.
Csókás Zsolt képviselő: A csatlakozott települések támogatását nem lehet kérni ilyen esetben?
Nagy István képviselő: Ígéretet kaptunk több településtől is a támogatásra, de pénzt nem
kaptunk. Még mindig van törekvés a több bevétel reményében, hogy a téli hó eltakarítást is
vállaljuk a településen.
dr. Berecz Botond alpolgármester: A tűzoltóság létrejötte és eddigi működése alapján az
önkormányzat vállalja a készfizető kezességet, ezzel biztonságban érezheti magát a
tűzoltóság, de azért mindent megtesz azért, hogy fizetni tudja a hiteltörlesztést.
Nagy István képviselő: Nem szeretnénk, ha a tűzoltóságnál olyan dolgok elmaradnának, ami a
biztonság terhére mennének, a hitel fizetés miatt. Találjunk ki közép utat, felezzük meg a
hiteltörlesztés összegét.
Zsebeházy Róbert képviselő: A tűzoltóság tegyen meg mindent, hogy több bevétele legyen.
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A polgármester felteszi szavazásra a tűzoltóság hitelfelvételéhez az ingatlan felajánlást
fedezetként és a készfizető kezesség vállalást, melyet a képviselő-testület 10 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
156/2009.(11.05.)Kth. számú
határozata
Vál Önkéntes Tűzoltóság hitelfelvételhez
ingatlan felajánlás fedezetként és készfizető
kezesség vállalás
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Váli Önkéntes Tűzoltóság hitelfelvételéhez
fedezetként felajánlja a 614 hrsz-on szereplő
Tűzoltószertár épületet.
Vál Község Önkormányzat készfizető kezességet
vállal a VÖT által a Vértes Takarékszövetkezettől
felvett 10 millió Ft hitel erejéig, a tűzoltófecskendő
pályázati önerőhöz.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Ezt követően a polgármester felteszi szavazásra a 156/2007.(09.27.) számú határozat hatályon
kívül helyezését, mely azt tartalmazza, hogy az önkormányzat biztosítja a tűzoltó
gépjárműfecskendő önerő összegét.
A képviselő-testület a határozat hatályon kívül helyezését 10 igen szavazattal elfogadta,
melyről az alábbi határozatot hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület
157/2009.(11.05.)Kth. számú
határozata
a 156/2007.(09.27.) számú határozat hatályon
kívül helyezéséről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
hatályon kívül helyezi a 156/2007.(09.27.)
számú határozatot.
Tóth Ferencné polgármester: A további egyeztetésekre a költségvetés összeállításakor kerül
sor a törlesztő részlet tekintetében.
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt
és az ülést bezárja, zárt ülést rendel el.
-k.m.f.Tóth Ferencné
polgármester

dr. Kiss Tamás
jegyző
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